PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
1-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. balandžio 14 d. Nr. T3-1
Palanga
Posėdis įvyko 2015 m. balandžio 14 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val.
Posėdžio pirmininkai – Virgilijus Beržanskis, Palangos miesto savivaldybės rinkimų
komisijos Nr. 31 pirmininkas, Šarūnas Vaitkus, Meras, Mindaugas Skritulskas, Tarybos narys.
Posėdžio sekretorė – Renata Liaudanskytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas
Elijošius, Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova,
Rimantas Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius
Simė, Eugenijus Simutis (iki 9 val. 30 min.), Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius
Vaitkus, Šarūnas Vaitkus, Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius
Tomas Žulkus.
Posėdyje dalyvavo kviestieji ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas).
Palangos miesto savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 31 pirmininkas Virgilijus
Beržanskis paskelbė 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo posėdžio pradžią.
Virgilijus Beržanskis pakvietė visus susirinkusius sugiedoti Lietuvos Respublikos
himną.
Posėdžio pirmininkas pranešė, kad darbotvarkė bus tvirtinama po Tarybos narių
priesaikos. Virgilijus Beržanskis informavo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
22 straipsnyje nustatyta, jog ,,(...) išrinktos naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda
(...) nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios
tarybos narys jame prisiekia. Savivaldybės tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos
tekstų:
1) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti
nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“;
2) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti
nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.“
(...)
1) tarybos nario priesaiką priima apygardos rinkimų komisijos pirmininkas;
2) tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs
ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, skaito priesaiką;
3) baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą;
4) priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat
atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės
tarybos narys neprisiekė;
5) vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui (...);
Tarybos narys, šio įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos
nario mandato (...)“.
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Posėdžio pirmininkas prašė visų dalyvaujančių posėdyje atsistoti, kai Tarybos nariai
priims priesaikas.
Prisiekė 21 Tarybos narys: Vaidotas Bacevičius, Arvydas Dočkus, Donatas Elijošius,
Irena Galdikienė, Edmundas Krasauskas, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Rimantas
Antanas Mikalkėnas, Danas Paluckas, Ilona Pociuvienė, Antanas Sebeckas, Saulius Simė,
Eugenijus Simutis (iki 9 val. 30 min.), Mindaugas Skritulskas, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus,
Gediminas Valinevičius, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus, Šarūnas
Vaitkus.
Virgilijus Beržanskis pagarsino Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės ir Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, Lietuvos savivaldybių asociacijos
direktorės Romos Žakaitienės ir prezidento Ričardo Malinausko sveikinimus Merui ir Tarybos
nariams (pridedama prie rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas pakvietė norinčius pasveikinti naujai išrinktą Merą ir Tarybos
narius.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš pasveikino Merą ir Tarybos
narius su naujų darbų pradžia, palinkėjo pateisinti rinkėjų lūkesčius, priimti teisėtus, teisingus ir
prasmingus sprendimus bei siekti bendradarbiavimo tiek tarpusavyje, tiek su Savivaldybės
administracija, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba bei visais miesto gyventojais.
Mikelis Balčius 1-ojo šaukimo Palangos miesto Liaudies deputatų tarybos Šventosios
grupės ir visos Šventosios bendruomenės vardu pasveikino Merą ir Tarybos narius priėmus
priesaikas bei įteikė atminimui Šventosios vėliavą.
Virgilijus Beržanskis perdavė pirmininkavimą posėdžiui Merui Šarūnui Vaitkui.
Šarūnas Vaitkus perėmė pirmininkavimą posėdžiui ir paskelbė 10 min. pertrauką, kad
pasirašyti potvarkius.
Po pertraukos, Meras siūlė į Balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Tarybos narius
Mindaugą Skritulską, Eleną Kuznecovą ir Gediminą Valinevičių.
Šarūnas Vaitkus klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų dėl Balsų skaičiavimo
komisijos sudėties.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras teikė balsavimui siūlomą Balsų skaičiavimo
komisijos sudėtį.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas siūlė Komisijos nariams išsirinkti pirmininkaujantį.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas Mindaugas Skritulskas.
Meras siūlė posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju) skirti Tarybos narį
Mindaugą Skritulską.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Šarūnas Vaitkus prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti, kad Tarybos narys Mindaugas Skritulskas būtų
paskirtas posėdžio pirmininko pavaduotoju (padėjėju).
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Tarybos narys Mindaugas Skritulskas paskirstas posėdžio pirmininko pavaduotoju
(padėjėju).
Šarūnas Vaitkus siūlė į 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo
posėdžio darbotvarkę įrašyti šiuos klausimus:
1. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų.
Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
2. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
atleidimo iš pareigų. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
3. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.
Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
4. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo. Pranešėjas –
Šarūnas Vaitkus.
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Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui siūlomą posėdžio darbotvarkę.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Meras informavo, kad Tarybos narys Eugenijus Simutis nebedalyvauja posėdyje dėl
ligos.
Šarūnas Vaitkus perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui
Mindaugui Skritulskui.
1. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
atleidimo iš pareigų. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino Mero 2015 m. balandžio 14 d. potvarkį Nr. M3-14 ,,Dėl
pavedimo eiti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Mindaugas Skritulskas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui Mindaugui
Skritulskui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo atleidimo iš pareigų. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Mindaugas Skritulskas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą.
BALSAVO: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Šarūnas Vaitkus padėkojo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
Broniui Martinkui už darbą.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžiui pavaduotojui Mindaugui Skritulskui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
paskyrimo. Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino Mero 2015 m. balandžio 14 d. potvarkį Nr. M3-15 ,,Dėl
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūros teikimo“.
Meras informavo, kad yra gautas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2015 m. balandžio 1 d. raštas Nr. 4-01-2458 ,,Dėl informacijos apie Akvilę Kilijonienę
pateikimo“, kuris išdalintas Tarybos nariams.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Šarūnas Vaitkus perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas pakvietė kandidatę į Administracijos direktoriaus pareigas
Akvilę Kilijonienę pasisakyti.
Akvilė Kilijonienė kalbėjo: ,,Laba diena. Prieš ketverius metus buvo daug lengviau
save pristatyti: gimusi ir užaugusi Palangoje, ekonomikos mokslų daktarė ir t. t. Šiandien daug
sunkiau tai padaryti, kadangi 4 metai darbo, turbūt, daugiau pasakė už tai, ką gali žmogus žodžiais
apsakyti. Norėčiau tik tiek pasakyti, kad, jei pritartumėte mano kandidatūrai, dirbčiau taip pat
nuoširdžiai, tikiuosi, dar profesionaliau nei dirbau pastaruosius 4 metus. Esu dirbantis žmogus,
gebantis suburti komandą, o tai administracijos darbui yra labai svarbu. Vienas žmogus nieko
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negali, tik komandoje galima nuveikti svarbius darbus. Už tai norėčiau padėkoti visai
administracijai, kuri šiuos 4 metus dirbo darniai. Esu besimokantis žmogus, kas yra labai svarbu
dirbant ir vadovaujant Savivaldybės administracijai. Teisės aktų kaita, įvairių reikalavimų
atsiradimas įpareigoja mokytis, lanksčiai reaguoti į pasikeitimus, teisingai ir laiku nukreipti
administracijos darbą ir pan. Labai norėčiau padėkoti Merui, kuris siūlo mano kandidatūrą, nes tai
didelis pasitikėjimas manimi ir mano 4 metų darbo įvertinimas. Ačiū labai. Ir tikiuosi, kad Taryba
pritars mano kandidatūrai“.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Meras priminė, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Palangos
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d.
sprendimo Nr. T2-151 1 punktu, pakeistą Tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 1
punktu, Administracijos direktorius Mero teikimu yra skiriamas (priimamas) balsuojant slaptai.
Balsus skaičiuoja Tarybos sudaryta Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, kurios pirmininką
ir sekretorių išsirenka komisijos nariai.
Šarūnas Vaitkus siūlė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją balsavimams dėl
Administracijos direktoriaus ir Mero pavaduotojo paskyrimo sudaryti iš 5 asmenų: Vaidoto
Bacevičiaus, Sauliaus Simės, Edmundo Krasausko, Elenos Kuznecovos, Irenos Galdikienės.
Meras klausė, ar yra kitų pasiūlymų dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
sudėties.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras siūlė balsuoti, kad Slapto balsavimo balsų
skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš 5 narių.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš 5 narių.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Meras siūlė balsuoti dėl siūlomos Komisijos sudėties.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudėtis (Vaidotas Bacevičius, Saulius
Simė, Edmundas Krasauskas, Elena Kuznecova, Irena Galdikienė) patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžiu, kuriame parodyta, kaip reikia pažymėti biuletenį.
Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas siūlė patvirtinti slapto balsavimo biuletenį.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas.
Meras siūlė slapto balsavimo trukmės laiką – 30 min., balsavimo pradžią paskelbiant
10 val., o pabaigą – 10 val. 30 min.
Šarūnas Vaitkus klausė, ar Tarybos nariai turi kitų pasiūlymų.
Kadangi kitų pasiūlymų nebuvo, Meras prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui slapto balsavimo trukmės, pradžios ir pabaigos
laiką.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo trukmė nustatyta 30 min., pradžia 10 val., pabaiga – 10 val. 30 min.
Meras kvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pradėti darbą.
Paskelbta slapto balsavimo pradžia.
Po slapto balsavimo procedūros.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Vaidotą
Bacevičių supažindinti su protokolais ir pranešti balsavimo rezultatus.
Vaidotas Bacevičius pagarsino ir perdavė Merui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos protokolą Nr. 1.
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Vaidotas Bacevičius perskaitė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą
Nr. 2: ,,Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija išdavė 20 biuletenių ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (priėmimo)“. Atidarius balsadėžę, rasta 20
biuletenių, iš kurių 20 galiojančių. Balsai pasiskirstė taip: už – 20, prieš – nebuvo. Slapto
balsavimo rezultatai: Savivaldybės administracijos direktore išrinkta Akvilė Kilijonienė“.
Meras pasveikino Administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę.
Akvilė Kilijonienė padėkojo už pasitikėjimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Šarūnas Vaitkus teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
protokolą Nr. 1.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1 patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Meras teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 2.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 2 patvirtintas.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti prieš balsavimą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, kurio 1 ir 2 punktuose
įrašyta Akvilės Kilijonienės vardas ir pavardė.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras padėkojo pavaduotojui Sauliui Simei už 4 metus trukusi nuoširdų darbą ir
pasidžiaugė, kad kartu dirbs ir šioje kadencijoje.
Meras perdavė pirmininkavimą posėdžio pirmininko pavaduotojui Mindaugui
Skritulskui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.
Pranešėjas – Šarūnas Vaitkus.
Šarūnas Vaitkus pagarsino Mero 2015 m. balandžio 14 d. potvarkį Nr. M3-16 ,,Dėl
Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo kandidatūros teikimo“.
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Šarūnas Vaitkus perėmė pirmininkavimą posėdžiui.
Posėdžio pirmininkas pakvietė kandidatą į Mero pavaduotojo pareigas Rimantą
Antaną Mikalkėną pasisakyti.
Rimantas Antanas Mikalkėnas kalbėjo: ,,Gerbiami Tarybos nariai, svečiai, daugelis
mane pažįsta iš mano veiklos Palangoje. Savo veiklą pradėjau 1973 m. komunalinių įmonių
kombinate, kuriame išdirbau 17 metų. Vėliau teko trumpai dirbti Vykdomojo komiteto
pirmininku ir 4 metus pirmuoju Meru. Nesu žmogus be trūkumų, bet savo patirtį galėčiau
panaudoti dirbdamas Savivaldybės mero pavaduotoju.“
Klausimų nebuvo.
Pasiūlymų ir pasisakymų nebuvo.
Posėdžio pirmininkas supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo biuletenio
pavyzdžiu, kuriame parodyta, kaip reikia pažymėti biuletenį.
Posėdžio pirmininkas siūlė patvirtinti slapto balsavimo biuletenį.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas.
Meras siūlė slapto balsavimo trukmės laiką – 15 min., balsavimo pradžią paskelbiant
10 val. 35 min., o pabaigą – 10 val. 50 min.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui slapto balsavimo trukmės, pradžios ir pabaigos
laiką.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
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Slapto balsavimo trukmė nustatyta 15 min., pradžia 10 val. 35 min., pabaiga – 10 val.
50 min.
Meras kvietė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją pradėti darbą.
Paskelbta slapto balsavimo pradžia.
Po slapto balsavimo procedūros.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Vaidotą
Bacevičių supažindinti su protokolais ir pranešti balsavimo rezultatus.
Vaidotas Bacevičius pagarsino ir perdavė Merui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo
komisijos protokolą Nr. 3.
Vaidotas Bacevičius perskaitė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą
Nr. 4: ,,Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija išdavė 20 biuletenių ,,Dėl Palangos miesto
savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“. Atidarius balsadėžę, rasta 20 biuletenių, iš kurių 20
galiojančių. Balsai pasiskirstė taip: už – 20, prieš – nebuvo. Slapto balsavimo rezultatai:
Savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Rimantas Antanas Mikalkėnas“.
Meras pasveikino Mero pavaduotoją Rimantą Antaną Mikalkėną.
Rimantas Antanas Mikalkėnas padėkojo už pasitikėjimą.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Šarūnas Vaitkus teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos
protokolą Nr. 3.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 3 patvirtintas.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Meras teikė balsavimui Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 4.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 4 patvirtintas.
Šarūnas Vaitkus kvietė Tarybos narius užsiregistruoti prieš balsavimą.
Užsiregistravo 20 Tarybos narių (kvorumas yra).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui sprendimo projektą, kurio 1 ir 2 punktuose
įrašyta Rimanto Antano Mikalkėno vardas ir pavardė.
Balsavo: už – 20 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Meras prašė Tarybos narių per dvi darbo dienas pateikti prašymus dėl darbo Tarybos
komitetuose.
Šarūnas Vaitkus informavo, kad kitas Tarybos posėdis planuojamas 2015 m.
balandžio 30 d.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Pranas Žeimys pasveikino Merą, Tarybos narius ir
palinkėjo sėkmės, ištvermės, naujų idėjų, sąžiningumo ir teisingų sprendimų, kurie prisidėtų prie
Palangos miesto klestėjimo.
Meras pakvietė Tarybos narius susitelkti, dirbti kartu, nepaisant to, kas buvo
praeityje, ir palinkėjo stiprybės bei sprendimų, kurie tarnautų miesto labui.

Posėdžio pirmininkai

Virgilijus Beržanskis
Šarūnas Vaitkus
Mindaugas Skritulskas

Posėdžio sekretorė

Renata Liaudanskytė

